
 

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni 
pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. 

Neuradno prečiščeno besedilo Kazenskega zakonika obsega: 
- Kazenski zakonik – KZ-1 (Uradni list RS, št. 55/08 z dne 4. 6. 2008), 
- Popravek Kazenskega zakonika – KZ-1 (Uradni list RS, št. 66/08 z dne 1. 7. 2008), 
- Zakon o spremembi Kazenskega zakonika – KZ-1A (Uradni list RS, št. 39/09 z dne 26. 

5. 2009), 
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika – KZ-1B (Uradni list RS, št. 

91/11 z dne 14. 11. 2011), 
- Kazenski zakonik – uradno prečiščeno besedilo – KZ-1-UPB2 (Uradni list RS, št. 50/12 z 

dne 29. 6. 2012), 
- Popravek Uradnega prečiščenega besedila Kazenskega zakonika – KZ-1-UPB2p 

(Uradni list RS, št. 6/16 z dne 29. 1. 2016), 
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika – KZ-1C (Uradni list RS, št. 

54/15 z dne 20. 7. 2015), 
- Zakon o spremembi Kazenskega zakonika – KZ-1D (Uradni list RS, št. 38/16 z dne 27. 

5. 2016), 
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika – KZ-1E (Uradni list RS, št. 

27/17 z dne 2. 6. 2017). 

K A Z E N S K I  Z A K O N I K  
(KZ-1) 

(neuradno prečiščeno besedilo št. 6) 

SPLOŠNI DEL 

Prvo poglavje 
TEMELJNE DOLOČBE 

Uveljavljanje kazenske odgovornosti 

1. člen 

(1) Kazenska odgovornost v Republiki Sloveniji se sme uveljavljati ob spoštovanju 
ustavno zagotovljenih človekovih pravic in temeljnih svoboščin v demokratični ureditvi ter na 
načelih pravne države. 

(2) Po tem zakoniku se kazenska odgovornost uveljavi s kaznovanjem polnoletnih 
oseb zaradi storjenih kaznivih dejanj na podlagi ugotovljene krivde. 

(3) Kazenska odgovornost se ne uveljavi zoper osebo, katere krivda je izključena, 
ker ob storitvi ni bila prištevna. Taki osebi se za dejanje, ki ima znake kaznivega dejanja in je 
v nasprotju s pravom (protipravno dejanje), smejo izreči ukrepi, določeni s tem zakonikom.  

Ni kaznivega dejanja in kazni brez zakona 



 

295. člen 

Kdor se s kom dogovori, da bosta storila kaznivo dejanje, za katero se sme izreči 
kazen petih let zapora ali hujša kazen, se kaznuje z zaporom do enega leta. 

Nasilništvo 

296. člen 

(1) Kdor z drugim grdo ravna, ga pretepa ali drugače boleče ali ponižujoče 
kaznuje, ga s silo ali grožnjo z neposrednim napadom na življenje ali telo preganja ali mu 
jemlje svobodo gibanja, ga prisiljuje k delu ali opuščanju dela ali ga kako drugače z nasilnim 
omejevanjem njegovih enakih pravic spravlja v podrejen položaj, se kaznuje z zaporom do 
dveh let. 

(2) Če dejanje iz prejšnjega odstavka storita dve ali več oseb ali če je bilo hudo 
ponižanih več oseb ali če storilec drugega lahko telesno poškoduje, se storilec kaznuje z 
zaporom do treh let. 

(3) Enako kot v prejšnjem odstavku se kaznuje, kdor povzroča nasilje ali ogroža 
varnost drugih na športnih prireditvah ali v zvezi s temi prireditvami. 

Javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti 

297. člen 

(1) Kdor javno spodbuja ali razpihuje sovraštvo, nasilje ali nestrpnost, ki temelji na 
narodnostni, rasni, verski ali etnični pripadnosti, spolu, barvi kože, poreklu, premoženjskem 
stanju, izobrazbi, družbenem položaju, političnem ali drugem prepričanju, invalidnosti, spolni 
usmerjenosti ali katerikoli drugi osebni okoliščini, in je dejanje storjeno na način, ki lahko 
ogrozi ali moti javni red in mir, ali z uporabo grožnje, zmerjanja ali žalitev, se kaznuje z 
zaporom do dveh let.  

(2) Enako se kaznuje, kdor na način iz prejšnjega odstavka javno širi ideje o 
večvrednosti ene rase nad drugo ali daje kakršnokoli pomoč pri rasistični dejavnosti ali 
zanika, zmanjšuje pomen, odobrava, opravičuje, smeši ali zagovarja genocid, holokavst, 
hudodelstvo zoper človečnost, vojno hudodelstvo, agresijo ali druga kazniva dejanja zoper 
človečnost, kot so opredeljena v pravnem redu Republike Slovenije.  

(3) Če je dejanje iz prejšnjih odstavkov storjeno z objavo v sredstvih javnega 
obveščanja ali na spletnih straneh se s kaznijo iz prvega ali drugega odstavka tega člena 
kaznuje tudi odgovorni urednik oziroma tisti, ki ga je nadomeščal, razen če je šlo za prenos 
oddaje v živo, ki ga ni mogel preprečiti ali za objavo na spletnih straneh, ki uporabnikom 
omogočajo objave vsebin v dejanskem času oziroma brez predhodnega nadzora.  

(4) Če je dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena storjeno s prisilo, 
grdim ravnanjem, ogrožanjem varnosti, sramotitvijo etničnih, narodnostnih, narodnih ali 
verskih simbolov, poškodovanjem tujih stvari, skrunitvijo spomenikov, spominskih znamenj ali 
grobov, se storilec kaznuje z zaporom do treh let. 

(5) Če stori dejanja iz prvega ali drugega odstavka tega člena uradna oseba z 
zlorabo uradnega položaja ali pravic, se kaznuje z zaporom do petih let. 



 

(6) Sredstva in predmeti s sporočili iz prvega in drugega odstavka tega člena, pa 
tudi pripomočki, namenjeni za njihovo izdelovanje, razmnoževanje in razpečevanje, se 
vzamejo ali njihova uporaba ustrezno onemogoči. 

Sodelovanje v skupini, ki stori kaznivo dejanje 

298. člen 

(1) Kdor sodeluje v skupini, ki s skupnim delovanjem stori kakšno nasilje proti 
ljudem, uniči ali poškoduje premoženje večje vrednosti ali poskusi storiti tako kaznivo 
dejanje, se kaznuje za samo sodelovanje z zaporom do dveh let. 

(2) Če je bil pri delovanju skupine iz prejšnjega odstavka kdo ubit ali hudo telesno 
poškodovan, se udeleženec skupine za samo sodelovanje kaznuje z zaporom do treh let. 

(3) Vodja skupine, ki je storila dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena, 
se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let. 

Preprečitev uradnega dejanja ali maščevanje uradni osebi 

299. člen 

(1) Kdor s silo ali grožnjo, da bo neposredno uporabil silo, prepreči ali poskusi 
preprečiti uradni osebi uradno dejanje, ki ga je nameravala opraviti v okviru svojih pravic, ali 
jo na enak način prisili, da opravi uradno dejanje, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do 
dveh let. 

(2) Če storilec ob storitvi dejanja iz prvega odstavka tega člena huje razžali uradno 
osebo, grdo ravna z njo ali ji prizadene lahko telesno poškodbo ali pa ji grozi z uporabo 
orožja ali nevarnega predmeta ali sredstva, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do 
petih let. 

(3) Kdor stori dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena proti uradni osebi, 
ko ta opravlja naloge policije ali državne varnosti, zasleduje storilca kaznivega dejanja ali 
pazi na koga, ki mu je vzeta prostost ali opravlja dejanja kazenskega pregona, dejanja 
upravnega inšpekcijskega nadzora, vodi preiskavo ali sodi v kazenskem postopku, se 
kaznuje z zaporom od enega do petih let. 

(4) Enako kot v prejšnjem odstavku se kaznuje, kdor se uradni osebi, ki opravlja ali 
je opravljala dejanja v postopku o prekršku ali kazenskem pregonu, naloge policije, dejanja 
upravnega inšpekcijskega nadzora, vodi ali je vodila preiskavo, ali sodi ali je sodila v 
kazenskem postopku, maščuje zaradi dejanj, ki jih je opravila sama ali druga uradna oseba v 
okviru svojih pravic, tako da je ogroženo življenje, telo, osebna varnost ali premoženje 
uradne osebe ali njenih bližnjih sorodnikov. 

(5) Če je storilec dejanja iz prvega do četrtega odstavka tega člena izzvan z 
nezakonitim ravnanjem uradne osebe, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do šestih 
mesecev, sme pa se mu kazen odpustiti. 

Napad na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti 


